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قبولنستعلیقمهدیاعظمیاحداردبیلاردبیل

قبولشکستهاله کرمخدمتیگودرزاردبیلاردبیل

قبولنستعلیقایوبخوش اقبالفریدوناردبیلاردبیل

قبولشکستهجانعلیجعفرزادهعادلاردبیلاردبیل

قبولقبولنستعلیقیوسفرحیمیامیناردبیلاردبیل

-قبولشکستهبایرامسرانجامطاهراردبیلاردبیل

قبولقبولنستعلیقحسنشاهیناصراردبیلاردبیل

قبولقبولشکستهحمدالهصادقیناصراردبیلاردبیل

قبولنستعلیقرمضانمحمدیبهروزاردبیلاردبیل

قبولنستعلیقفیض الهمحمدی حسناردبیلاردبیل

قبولنستعلیقشکورسلیمی زاویهسیدرضااردبیلاردبیل

-نستعلیقزاهداحمدیعلیرضااصفهاناصفهان

-شکستهعنایت الهارشادیلیالاصفهاناصفهان

قبولنستعلیقحسنانتظاریعبدالمجیداصفهاناصفهان

-نستعلیقرضااله مرادیآزیتااصفهاناصفهان

قبولقبولنستعلیقرضابدیعیروح الهاصفهاناصفهان

قبولنستعلیقعبدالصمدجانقربان محمداصفهاناصفهان

قبولنستعلیقحمیدجزائریسید جواداصفهاناصفهان

قبولنستعلیقمرتضیجعفریالههاصفهاناصفهان

قبولنستعلیقرسولحمیدزادهحامداصفهاناصفهان

قبولقبولنستعلیقرضادخیل علیان سید منصوراصفهاناصفهان

قبول-نستعلیقبهروزدهقانیشاهیناصفهاناصفهان

-شکستهجعفرراستی پسند عالمشهراماصفهاناصفهان

-نستعلیقرحیمرجبیانمجیداصفهاناصفهان

قبولنستعلیقرضارجبیانزهرهاصفهاناصفهان

--نستعلیقعلی اکبررشیدپورشمس الدیناصفهاناصفهان

--شکستهرضاقلیرفیعیمحمود اصفهاناصفهان

قبولنستعلیقاسکندرزالیفرزاماصفهاناصفهان

نتایج
نام پدر
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نوع خطنام خانوادگیشعبهاستان نام
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نتایج
نام پدر نوع خطنام خانوادگیشعبهاستان نام

قبول-نستعلیقلطفعلیسعیدیحسناصفهاناصفهان

قبولقبولنستعلیقفرجسلیمانیولی الهاصفهاناصفهان

--شکستهمحمدسیدحناییسعیداصفهاناصفهان

قبولقبولنستعلیقمحمدابراهیمشهابیمجتبیاصفهاناصفهان

-نستعلیقایازصابریمسعوداصفهاناصفهان

قبول-شکستهحسینصادقیمریماصفهاناصفهان

-نستعلیقفریدونصفریزهرهاصفهاناصفهان

-قبولنستعلیقگل محمدطاهریمنصوراصفهاناصفهان

-نستعلیقمعینطالئیمرتضیاصفهاناصفهان

قبولشکستهعلیعابدی کوپایمحمدرضااصفهاناصفهان

قبولقبولنستعلیقرضاعاملیعزیزالهاصفهاناصفهان

-قبولنستعلیقعباسعلیعباسیمجیداصفهاناصفهان

-نستعلیقعلیعسکری شرودانیمحمود اصفهاناصفهان

قبولقبولنستعلیقغالمعلیعظیمیمسعوداصفهاناصفهان

قبولنستعلیقمحمدعالمهمحمد حسناصفهاناصفهان

-نستعلیقمحمدغالمی سدهابوالقاسماصفهاناصفهان

قبولقبولنستعلیقمحمدعلیغیورسجاداصفهاناصفهان

قبولقبولنستعلیقهوشنگقلی زادهامیناصفهاناصفهان

-نستعلیقغالمعلیکریمیراهلهاصفهاناصفهان

قبولقبولنسخحسینکشتکارزهرااصفهاناصفهان

قبول-نستعلیقفضل الهکیانزادمحمدرضااصفهاناصفهان

قبولنستعلیقغالمرضاکیانیفریبااصفهاناصفهان

قبولنستعلیقحیدرلیرابی گلهحمیدهاصفهاناصفهان

قبولقبولنستعلیقهدایت الهمحمدعلی زاده مهدیاصفهاناصفهان

قبولقبولشکستهحسنمحمدی سامانیمحمود اصفهاناصفهان

قبولقبولنستعلیقرحمت الهمقصودیمحسناصفهاناصفهان

قبولقبولنستعلیقنورالهموسویسید احمد اصفهاناصفهان

-قبولنسخحسینموسوی صدرسیدعلیاصفهاناصفهان

-قبولنستعلیقحسننادریعلیرضااصفهاناصفهان

-شکستهحسننادریعلیرضااصفهاناصفهان
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نتایج
نام پدر نوع خطنام خانوادگیشعبهاستان نام

--شکستهمذکورنادریکیارشاصفهاناصفهان

قبولشکستهعباسنقی زادهفریبااصفهاناصفهان

قبولنستعلیقعباسنقی زادهنرگساصفهاناصفهان

قبولنستعلیقبهرامنورالدینی نیاسلیماناصفهاناصفهان

--نستعلیقرضاهادی زادهمجیداصفهاناصفهان

قبولقبولنستعلیقیدالهباوفا غزاله شهرضا اصفهان

-ثلثقربانعلیپراکنده مهدیه شهرضا اصفهان

--شکستهملک حسینپیرمرادیان یحیی شهرضا اصفهان

قبولنسخعبدالسول زمانی مریم شهرضا اصفهان

قبولنسخیعقوبطالب پور ایران شهرضا اصفهان

قبولنستعلیقمحمدرضافرخی رمضان شهرضا اصفهان

قبولقبولنستعلیقفتح الهکاظمی محمدجواد شهرضا اصفهان

قبولقبولنستعلیقعلی جمعهاورنگعلی باباکابلافغانستان

قبولقبولنستعلیقمحمد جعفرحاذق دفتریمحمداکبرکابلافغانستان

قبولقبولثلثغالمحسنغالمیمحمدعارف کابلافغانستان

قبولنستعلیقحبیبباقری گرمارودیمجتبیکرجالبرز

قبولقبولنستعلیقجاللباقیان یزدرضاکرجالبرز

--نستعلیقروح الهحمزه زادهسیروسکرجالبرز

-نستعلیقمحمدحسینحیدری کل محلهطهمورثکرجالبرز

-نستعلیقحسیندهقان بنادکیروح الهکرجالبرز

-نستعلیقرحمان علیدوستیعلیکرجالبرز

قبولنستعلیقعباسعلیشاهوارسمیهکرجالبرز

قبول-نستعلیقمهدیعباسیانحسنکرجالبرز

قبولنستعلیقسیدمحمدعلی اشرفسیدمرتضیکرجالبرز

قبولقبولشکستهعلی صفرقبادیمحمدکرجالبرز

قبولقبولنستعلیقعباسکاشیانمهدیکرجالبرز

قبولنستعلیقعلی اکبرگفتاریفرزانهکرجالبرز

قبولثلثاحمدگلشنیام البنیکرجالبرز

--نستعلیقشادعلیمحمدعلیزادهجانعلیکرجالبرز

قبولنستعلیقغالمرضامیرآخوریکبریکرجالبرز
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نتایج
نام پدر نوع خطنام خانوادگیشعبهاستان نام

قبول-نستعلیقمیراحمدوطن پرستمیرسعیدکرجالبرز

قبولقبولشکستهمسعودیارمحمد توسکیفریباکرجالبرز

قبولشکستهناصریارمحمدیاعظمکرجالبرز

-نستعلیقشیرزادیوسفیمهرانکرجالبرز

-شکستهاحمداحمدی بی شکثریاتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولثلثمجیدامیرمحمدیانچنگیزتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولنستعلیقجلیلباباش پورخلیلتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولشکستهیوسفعلیجهانشاهیاردشیرتبریزآذربایجان شرقی

-نستعلیقحسنحسین پور مقدمیمحمدعلیتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولنستعلیقمحمدموسیحمزه لوییعباستبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولشکستهفرامرزحیدریباقرتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولنسخجعفردیزج چراغیرقیهتبریزآذربایجان شرقی

-شکستهمحمدرسولی فرداودتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولنسخکاظمرضائیامیرتبریزآذربایجان شرقی

قبول-نستعلیقغالمحسنرنجبرانمصطفیتبریزآذربایجان شرقی

--شکستهمجیدزینالیعزت الهتبریزآذربایجان شرقی

قبول-نستعلیقحمیدشمسی فامبهرامتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولنستعلیقمحمدصادقیعسلتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولنستعلیقعباسعلیصادقی آذرصابرتبریزآذربایجان شرقی

-نستعلیقذوالفقارعبادیعلیرضاتبریزآذربایجان شرقی

-نستعلیقجعفرعلیمهررضاتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولنستعلیقاسماعیلعندلیبی خامنهوحیدتبریزآذربایجان شرقی

-نستعلیقغالمعلیقیاسیمعصومهتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولنستعلیقعباسقلیکفاشیاکبرتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولشکستهامامقلیمحمدیبیاضتبریزآذربایجان شرقی

قبول-شکستهمحمدابراهیممروجیامیرحسینتبریزآذربایجان شرقی

قبولنسخمحمدممدوحمهدیتبریزآذربایجان شرقی

--نستعلیقرئوفمیرزانژاداسماعیلتبریزآذربایجان شرقی

-قبولشکستهیدالهنجمیعلیتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولشکستهیدالهنوحی اقدمیسمیهتبریزآذربایجان شرقی
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نتایج
نام پدر نوع خطنام خانوادگیشعبهاستان نام

-نستعلیقخضرنیک پورسامانتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولنستعلیقمردعلیوکیلیداودتبریزآذربایجان شرقی

قبولنستعلیقبهمنولیزادهحسینتبریزآذربایجان شرقی

قبول-نستعلیقپرویزهاشم پورسمیهتبریزآذربایجان شرقی

قبولشکستهعلی اصغرروحیبالل تکابآذربایجان غربی

قبولقبولنستعلیقمحمعلیقدیریسلمانتکابآذربایجان غربی

قبولشکستهیدالهمحبیمنصورتکابآذربایجان غربی

قبولقبولشکستهمنصورمردانیعلیتکابآذربایجان غربی

-شکستهصدقعلینادریمجتبیتکابآذربایجان غربی

قبولنستعلیقعبدالمطلبنجفی حاج باباایرجتکابآذربایجان غربی

قبولقبولنستعلیققربانعلینعمت اللهیصابرتکابآذربایجان غربی

قبولقبولنستعلیقابراهیمنویدی چراغتپهحمیدتکابآذربایجان غربی

قبول-نسخحسنحسین پورمقدسمحمدعلی اورمیهآذربایجان غربی 

قبولقبولنستعلیقمحمدحکمتحجتاورمیهآذربایجان غربی 

قبولقبولنستعلیقحسینخراسانی مقدمکاظم اورمیهآذربایجان غربی 

-نستعلیقمحمد توفیقخضریمحمدشریف اورمیهآذربایجان غربی 

قبولقبولنستعلیقکریمرسولیمحمد اورمیهآذربایجان غربی 

قبولقبولنستعلیقاژدررمزی  بوراچالورضا اورمیهآذربایجان غربی 

--شکستهغالمحسنرنجبرانمصطفی اورمیهآذربایجان غربی 

-نستعلیقعلیعابدینیمحمداورمیهآذربایجان غربی 

-قبولنستعلیقفیض الهفائضیعلیرضااورمیهآذربایجان غربی 

قبولنستعلیقاروجعلیمحمد زادهجعفر اورمیهآذربایجان غربی 

--نستعلیقاله کرمجهاندیدهاحمدبوشهربوشهر

قبولنستعلیقعبدالحیدصائبعبدالحسین بوشهربوشهر

--نستعلیقمحمدکالنیحمیده بوشهربوشهر

-نستعلیقاسماعیلهوشمندمعصومهبوشهربوشهر

قبولنستعلیقعبدالهافتخاریعمارجمبوشهر

قبولقبولنستعلیقاحمدانصاری نژادعلیجمبوشهر

قبولنستعلیققاسمحسنییعقوبجمبوشهر

قبولنستعلیقغالمحسینسامانیحمیدهجمبوشهر
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نتایج
نام پدر نوع خطنام خانوادگیشعبهاستان نام

قبول-نستعلیقکاظمشریداویصادقجمبوشهر

قبول-نستعلیقخدانظرصفرپورعلی رضاجمبوشهر

قبولنستعلیقعزیزعباسیعبداله جمبوشهر

--نستعلیقحسنآقاجان پورپریساتهرانتهران

--نستعلیقبایرام علیابوطالبیحسینتهرانتهران

--نستعلیقمحمداحمدیمحمودتهرانتهران

-قبولنستعلیقغالمعلیاستادنوبریاحمدتهرانتهران

--نستعلیقخدایاراسدیوحیدتهرانتهران

-نستعلیقیحییاسفندیارسیف الهتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقنریماناسماعیلی زادهفرامرزتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقهاشمافشارابراهیمتهرانتهران

--نستعلیقمحمداسماعیلاله دادیانطاهرهتهرانتهران

قبولقبولنسخعلی اصغرامیدیلیالتهرانتهران

--نستعلیقغالمرضاامیرخانی فروتنیمرتضیتهرانتهران

-قبولشکستهنجفعلیایرجیشکرالهتهرانتهران

قبول-شکستهعباسعلیبرزوئیمهردادتهرانتهران

--نستعلیقابوالحسنبصیری کیاسمیراتهرانتهران

--نستعلیقجعفربهرامیعباسعلیتهرانتهران

قبولنستعلیقجهانگیربهزادپورعلیتهرانتهران

-شکستهعباسبهمنیحمیدرضاتهرانتهران

-نستعلیقحیدربوربورفرون آبادوحیدرضاتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقامامعلیپیران حاجی خواجه لومیکائیلتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقامیرترابی زادهمحمدصادقتهرانتهران

-نستعلیقعیسیترابی گودرزیاحمدرضاتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقعلیتوکلیمحمدقادرتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقاسدالهثابتی دونیقیقاسمتهرانتهران

-ثلثاحمدچلونگرالهامتهرانتهران

قبولقبولشکستهرحمت الهچهاردولیمعصومهتهرانتهران

-شکستهاسماعیلحاج رفیعپرویزتهرانتهران

قبول-نستعلیقمحمدحسینحاجی آقا محمدمحمودتهرانتهران
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نتایج
نام پدر نوع خطنام خانوادگیشعبهاستان نام

--شکستهمحمدرضاحسنوند عموزادهجهانگیرتهرانتهران

-نستعلیقسید سعیدحسینی یزدیسیدمحمدتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقسیدهادیحسینی قلعه قافهسیده محدثهتهرانتهران

-نستعلیقاحمدحکاک خادمسعیدتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقفیروزخدابنده لومرتضیتهرانتهران

--شکستهحسنخطیبیالهامتهرانتهران

--نستعلیقمحمدخلجیزهرهتهرانتهران

-نستعلیققدرت الهخلجیطاهرهتهرانتهران

-نستعلیقصمدخنجریاصغرتهرانتهران

قبول-نستعلیقبهرامرزاق نژادحسینتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقپرویزرستمیحشمت الهتهرانتهران

قبولقبولشکستهمحمدرسول منشاحسانتهرانتهران

قبولشکستهابوالقاسمرفیعیمهدیتهرانتهران

--نستعلیقغالمرضارهبرالههتهرانتهران

-نستعلیقجعفرروشن رواناحسانتهرانتهران

-نستعلیقابوالقاسمرئوفیغالمرضاتهرانتهران

قبولنسخعباسزارععلیرضاتهرانتهران

-نستعلیقمصطفیسامعیعالیهتهرانتهران

قبولنستعلیقجلیلسلمانیاحمدتهرانتهران

--نستعلیقعباسعلیسلیمانیمحمدجوادتهرانتهران

-نستعلیقمحمدعلیسوهانیمحسنتهرانتهران

قبولنستعلیقعباسشجاعیمرضیه خاتونتهرانتهران

-شکستهخلیلشریفی آذرنداتهرانتهران

-نستعلیقسیف الهشیخیمیثمتهرانتهران

قبولشکستهمحمدصادقصادق زادگانمرجانتهرانتهران

قبولنستعلیقعلیصائمیمحمدتهرانتهران

-نستعلیقمحمدضیاءصمیمیعلیرضاتهرانتهران

--نستعلیقحسینطالبیفاطمهتهرانتهران

قبولشکستهابراهیمطالبی پورافسانهتهرانتهران

قبولنستعلیقمحمدعلیطیبی خرمیناصرتهرانتهران



سایرقالبهاکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

نتایج
نام پدر نوع خطنام خانوادگیشعبهاستان نام

قبولنستعلیقرجبعلیعباسیمحمدتهرانتهران

-نستعلیقحسینعبدالهی فرمحمدامینتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقحسنعلی پوراصلوحیدتهرانتهران

--نستعلیقفتعلیعلی خادمیسعیدتهرانتهران

--نستعلیقرستمعلیعلیمحمدیخلیلتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقبیات علیفرخرضاتهرانتهران

-نستعلیقمهدیقاسمی مریمتهرانتهران

قبولنستعلیقمحمدقاسمی نسبرحمت الهتهرانتهران

قبولنستعلیققدمعلیقرطاسیعارفتهرانتهران

--شکستهعبدالرحیمقصابیانسیمینتهرانتهران

--شکستهصفدرقیاسوندپیمانتهرانتهران

--نستعلیقمحمدکاظمکاظمیداریوشتهرانتهران

-نستعلیقصادقمجدیظفرتهرانتهران

--شکستهعلیمجیدیمحمدباقرتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقعلیمحمودزادهرامینتهرانتهران

قبول-نستعلیقمرادی حسین حاجلوشهروزتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقرحیممرتضوی صفتمهدیتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقعلیمزدارانیرحیمتهرانتهران

-نستعلیقمسلمموسویسیدرحمانتهرانتهران

--نستعلیقسید داودمیرعلی مرتضاییسیدصادقتهرانتهران

قبول-نستعلیقسیدعبدالهنقدیسحرتهرانتهران

--نستعلیقلطفعلینوروزیعلیرضاتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقمحمدامیننوریابوالقاسمتهرانتهران

-شکستهصفی الهولی زادهحمیدتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقمحمدجعفریوسفی یگانهبابکتهرانتهران

--نستعلیقابراهیمخلیلیقاسممالردتهران

-قبولنستعلیقشمس الهدادگرمطهرهمالردتهران

قبولقبولنستعلیقحسینسلیمیمهدیمالردتهران

قبولقبولنستعلیقنظرعابدیمصطفیمالردتهران

قبولقبولنستعلیقامیرعربناصرمالردتهران



سایرقالبهاکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

نتایج
نام پدر نوع خطنام خانوادگیشعبهاستان نام

قبول-نستعلیقغالمحسینقبادپورمحمدحسینمالردتهران

قبولنستعلیقعلی اصغرگیویحمیدهمالردتهران

قبول-نستعلیقحسینمرادیعلی محمدمالردتهران

قبول-نستعلیقعلی اصغرمومنیعادلهمالردتهران

-نستعلیقعباسعلیآرخبهزاد بروجنچهارمحال و بختیاری

قبولنستعلیقداراباسماعیلیفرزادبروجنچهارمحال و بختیاری

قبولشکستهمرادبیاتبهاره بروجنچهارمحال و بختیاری

قبول-نستعلیقمختارزمانیمحمدحسین بروجنچهارمحال و بختیاری

--نستعلیقعبدالرضاصدیقی قهفرخیمحمد بروجنچهارمحال و بختیاری

قبولنستعلیقبهرامقرقانی پوربهنازبروجنچهارمحال و بختیاری

قبولنستعلیقعباسکرمی بروجنیعلیرضا بروجنچهارمحال و بختیاری

قبول-نستعلیقارجعلیکوچک زادهمحمدرضابروجنچهارمحال و بختیاری

قبولنستعلیقحسینمحمد قاسمیرجبعلیبروجنچهارمحال و بختیاری

--نستعلیقمحمد صادقملک پورکاظم بروجنچهارمحال و بختیاری

قبولقبولشکستهاحمد اقامنصوریمرتضی بروجنچهارمحال و بختیاری

قبولنستعلیقعلیرضامیرزاییفرهادبروجنچهارمحال و بختیاری

قبولنستعلیقعلی پناهاکبری جونقانیبهرامشهرکردچهارمحال و بختیاری

قبول-شکستهجهانبخشامیرخانی دهکردیطیبهشهرکردچهارمحال و بختیاری

قبولقبولنستعلیققدرت الهبهرامی فارسانیمحمدشهرکردچهارمحال و بختیاری

قبول-شکستهاحمدحیدریمریم شهرکردچهارمحال و بختیاری

-قبولشکستهنورالهریاحی سامانییدالهشهرکردچهارمحال و بختیاری

قبولنستعلیقامیر قلیسلحشورسیاوششهرکردچهارمحال و بختیاری

-شکستهغالمرضاعسگری پیربلوطیمریم شهرکردچهارمحال و بختیاری

قبولقبولنستعلیقلطیفمروینصرت الهشهرکردچهارمحال و بختیاری

--شکستهغالمتناساننصرالهبیرجندخراسان جنوبی

--نستعلیقحسن رضاآزادگانعارفبیرجندخراسان جنوبی

-نستعلیقمحمدحسینجابریمهدی بیرجندخراسان جنوبی

قبولقبولشکستهاحمدسنگچولیعباس بیرجندخراسان جنوبی

قبولثلث عبدالجوادمصلحیعبدالرضابیرجندخراسان جنوبی

-نستعلیقمحمداقبالیاحمدبیرجندخراسان جنوبی



سایرقالبهاکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

نتایج
نام پدر نوع خطنام خانوادگیشعبهاستان نام

قبولنستعلیقنصرالهاژدریکیارشسبزوارخراسان رضوی

قبولنسخمحمدرضاشاهیمریمسبزوارخراسان رضوی

قبولنستعلیقاصغرمحبی فرمسعودسبزوارخراسان رضوی

-قبولنستعلیقعلیرضاصالح آبادیحسنسبزوارخراسان رضوی

قبول-نستعلیقمحمدرضافیروزیفرنوشسبزوارخراسان رضوی

--نستعلیقغالمرضامظفرآبادیمصطفیسبزوارخراسان رضوی

قبول-نستعلیقمجیدسدیریرضاسبزوارخراسان رضوی

قبولنستعلیقابوالقاسمفاضلی نیکغالمحسینسبزوارخراسان رضوی

قبول-نستعلیقمحمد رضا ادیبیابراهیممشهدخراسان رضوی

-قبولشکستهعلی اکبرابراهیم زادهمیترامشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقعبدالهابوالفضلیعلیرضامشهدخراسان رضوی

-قبولنستعلیقسید یحیی علویسیدمحمدآصفمشهدخراسان رضوی

-شکستهمحمدآفتابگردابوالقاسم مشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقنوروز محمدبراتیانگل جهانمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقابوالفضلبرزگرهانیه مشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقعباسبرزگرفرشته مشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقابوالفضلبهراد صدراحسان مشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقعلی اکبربهزاد سرایانمحمود مشهدخراسان رضوی

-نستعلیقبمانعلیبهناموحیدمشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقسید مهدیتفتیسید حامد مشهدخراسان رضوی

--شکستهحسینجمالیخاطره مشهدخراسان رضوی

-نستعلیقعبدالمهدیحاجی بصریعبدالحمیدمشهدخراسان رضوی

قبولقبولنستعلیقسیدعلیحسینیسیده زینبمشهدخراسان رضوی

-قبولنستعلیقسید مهدیحسینی پورسیدحمید مشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقغالمحسینخداپرسترضا مشهدخراسان رضوی

-نستعلیقحسیندرویش بدرآبادیجواد مشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقعبدالوهابده باشیانعلی مشهدخراسان رضوی

--نسخحسنرحمتی شریف آبادفاطمه مشهدخراسان رضوی

-نستعلیقحسن علیزارعملیحهمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقمحمد حسنسلطانیریحانه مشهدخراسان رضوی



سایرقالبهاکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

نتایج
نام پدر نوع خطنام خانوادگیشعبهاستان نام

قبولقبولشکستهسید حسنسیدیسید مجتبیمشهدخراسان رضوی

قبول-نستعلیقمحمدشیبانیاکرم مشهدخراسان رضوی

قبولقبولثلثغالمعلیصالحیان رادحسن مشهدخراسان رضوی

--نستعلیقحسینفرهمند شفیعهادیمشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقغالمحسنفیضیزهرامشهدخراسان رضوی

-قبولشکستهجعفرقلعه نویمعصومهمشهدخراسان رضوی

قبول-ثلثعلیکوکبی سقیمحمد مشهدخراسان رضوی

--نستعلیقعلیکوکبی سقیمحمد مشهدخراسان رضوی

قبول-شکستهجهانگیرمحمدی  بایزدیمهدی مشهدخراسان رضوی

-قبولنستعلیقمحمد حسینمهدوی مهرمحمدجواد مشهدخراسان رضوی

قبولقبولنسخعلیمیکانیکحمیدمشهدخراسان رضوی

قبولقبولنستعلیقعیسیارجمندیحسین بجنوردخراسان شمالی

-نستعلیقمحمد قربانساعدیعبدالهبجنوردخراسان شمالی

قبولقبولنستعلیقمحمدحسینصادقیتوحیدبجنوردخراسان شمالی

قبولقبولنستعلیقعباسقلیمهجورجوادبجنوردخراسان شمالی

-قبولنستعلیقعزیزاحسان دوستعبدالحسیناهوازخوزستان

قبولقبولنستعلیقعبدالرسولاستادشریف معمارنعمت الهاهوازخوزستان

قبولنستعلیقمحمدعلیبرونبهارهاهوازخوزستان

--نستعلیقعبدالرضابنی سعید رامهرمزیحسیناهوازخوزستان

قبولقبولنستعلیقغالمرضاتاساعلیاهوازخوزستان

قبولقبولنستعلیقغالمحسینجالئیمراداهوازخوزستان

قبولقبولشکستهامیرخادمامیناهوازخوزستان

قبولقبولنستعلیقمنصورخمیسی نسبحسیناهوازخوزستان

قبولنستعلیقمحمدسعیدی نیارضااهوازخوزستان

قبولقبولنستعلیقعبدالرضاعباسیمحمد اهوازخوزستان

-شکستهسهرابکوه واییعباساهوازخوزستان

قبولنستعلیقعبدالصمدمنصوریطاهراهوازخوزستان

قبولقبولشکستهمحمدرضاناصربافقیعباساهوازخوزستان

-نستعلیقبهمننوذریولیاهوازخوزستان

-نستعلیقمحمداسماعیلابراهیمیمحسنسمنانسمنان



سایرقالبهاکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

نتایج
نام پدر نوع خطنام خانوادگیشعبهاستان نام

--شکستهمحمدعلیابراهیمی ورکیانیطیبه سمنانسمنان

قبولنستعلیقسلطانعلیسربازیحمیراسمنانسمنان

قبولنستعلیقرضاسعیدینساءسمنانسمنان

-نستعلیقعلی نقیصادقیمحمدرضاسمنانسمنان

قبولنستعلیقمحمدقدسکمال الدینسمنانسمنان

--نستعلیقامیرمحمدمحمدیاقبال علیسمنانسمنان

قبول-نستعلیقحسین علینادعلیزادههانیسمنانسمنان

قبولنستعلیقمحمدعلینبوی چاشمیسیدقربانعلیسمنانسمنان

قبولقبولشکستهعباسباراجی حلیممحمدحسینزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولنستعلیقمحمدحسنبشارتیمحمدرضازاهدانسیستان و بلوچستان

قبول-نستعلیقغالمحسینجعفریانراضیهزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولنستعلیقاسفندیاراکبرینگارآبادهفارس 

قبولنستعلیقعباسانوشهسولماز آبادهفارس 

قبول-نستعلیقعطاحیدریفاطمه آبادهفارس 

--شکستهعلیرفیعیشهربانوآبادهفارس 

-شکستهمحمداسماعیلعسکریانسارهآبادهفارس 

قبولقبولشکستهمحمدرضافرخیاحمدآبادهفارس 

-قبولشکستهسید یونسموسویسیدمحسنآبادهفارس 

-نستعلیقعلی حیدرابراهیمیغالمرضاشیرازفارس 

--نستعلیقمحمد حسیناسکندری سنجابیحمید شیرازفارس 

-نستعلیقمحمدابراهیماسکندریمجتبیشیرازفارس 

قبولنستعلیقمحمدعلیافتخاریزهراشیرازفارس 

قبولقبولنسخمحمدرضاامینیشهالشیرازفارس 

--نسخعبدالخالقانصاری فردزهراشیرازفارس 

-نستعلیقابراهیمبردبارعبدالمجیدشیرازفارس 

قبولقبولشکستهرحیمبشیریبهاره شیرازفارس 

--نستعلیقعلیبویراحمدیکیهان شیرازفارس 

قبولقبولشکستهاحمدبیژنی کوچیسامانشیرازفارس 

قبولنستعلیقمنوچهرپارسانژادحجت الهشیرازفارس 

قبول-شکستهاسمعیلتقی زادهمرضیهشیرازفارس 



سایرقالبهاکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

نتایج
نام پدر نوع خطنام خانوادگیشعبهاستان نام

-نسخاسمعیلجنتی جهرمیلیالشیرازفارس 

-نستعلیقهادیجهوانیگیتیشیرازفارس 

قبول-نستعلیقصمدجوانمحمدشیرازفارس 

-شکستهمحمدکاظمحسن شاهیحمیدرضاشیرازفارس 

-قبولشکستهحسنحسنی پورمحمد جواد شیرازفارس 

-نستعلیقغالمعباسدهقانیامیرحسین شیرازفارس 

-قبولشکستهابراهیمذوالنوناسمعیلشیرازفارس 

قبولقبولنستعلیقمحمد اسماعیلرحمانیانحسینشیرازفارس 

-شکستهاحمدرحمتیفاطمه شیرازفارس 

قبولنستعلیقذبیح الهرزمجوییساراشیرازفارس 

قبول-نستعلیقولیرسولیمریمشیرازفارس 

-نسخمحمدرنجبرصحراییفرزادشیرازفارس 

-نستعلیقاسمعیلریحانیمعصومه شیرازفارس 

-نستعلیقمنصورزارعمسعودشیرازفارس 

--نستعلیقعلیزمانیهنگامه شیرازفارس 

--شکستهخسروزهرایی پورفهیمهشیرازفارس 

قبولقبولشکستهاحمد سعیدسجادیپگاه شیرازفارس 

قبولقبولنستعلیقغالمسخنگومحمد شیرازفارس 

قبول-نستعلیقمهدیسرپوشبهارهشیرازفارس 

-قبولثلثارج علیصادقیصادقشیرازفارس 

قبولقبولنسخسید مرتضیصحافیفخرالساداتشیرازفارس 

-قبولنستعلیقاسدالهصفاییالهامشیرازفارس 

قبولنستعلیققاسمعالی پورمحمد شریف شیرازفارس 

قبولقبولشکستهسید محمدعیاننگار شیرازفارس 

--شکستهاکبرفتحینصرالهشیرازفارس 

قبولقبولنستعلیقغالمعلیقناتیانبهزادشیرازفارس 

-نستعلیقکریمقنواتیمحمد شیرازفارس 

قبولنستعلیقحیدرکوثریمحمدحسینشیرازفارس 

قبولقبولشکستهحسنلطفیناصرشیرازفارس 

-شکستهعنایت الهمانیپروینشیرازفارس 



سایرقالبهاکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

نتایج
نام پدر نوع خطنام خانوادگیشعبهاستان نام

-شکستهعلی اصغرمحب زادهسعیدهشیرازفارس 

قبولنستعلیقعبدالحسینمسلم یزدیمحمدشیرازفارس 

قبولقبولنستعلیقجعفرمنجریمحمدجوادشیرازفارس 

قبولقبولنستعلیقسید عباسموسوی پورسید ابراهیمشیرازفارس 

--نستعلیقمحمد اسماعیلنعمتیمحمداحسانشیرازفارس 

--شکستهجابرحسینیوسف زاده سروستانیمریمشیرازفارس 

قبولنستعلیقمراد علیاصغریسکینه قزوینقزوین

قبولنستعلیقصفرباجالنحدیثه قزوینقزوین

قبولنستعلیقیادگارجلیلوندمرتضیقزوینقزوین

قبولنستعلیقمحرمچگینیاکرم قزوینقزوین

-قبولشکستهعلیحمیدیعلی اکبرقزوینقزوین

-قبولشکستهزین العابدینخورشیدیجعفرقزوینقزوین

-قبولشکستهزین العابدینخورشیدیمعصومه قزوینقزوین

قبولنستعلیقاسدالهخمسهعباسقزوینقزوین

-نستعلیقاحمد خوئینیزهرا قزوینقزوین

قبولشکستهیوسف علیرمضانیمریمقزوینقزوین

قبولنستعلیقمحبعلیسلیمیداریوش قزوینقزوین

قبولنستعلیقاحمد علیشاهمحمدیمحمد قزوینقزوین

قبولنستعلیقسید صادقصادقیان مطهرسیده فاطمهقزوینقزوین

-نستعلیقروح الهصالحیآذرقزوینقزوین

-نستعلیقحسنغیاثوندفاطمه قزوینقزوین

-نستعلیقحسنفراهانی بقاامیرحسینقزوینقزوین

قبولنستعلیقحسنقانعلیالقزوینقزوین

-نستعلیقآقامعلیقالییحسن رضاقزوینقزوین

قبولقبولنستعلیقمحمد عیسیقنبری الموتیحسن قزوینقزوین

قبولشکستهعلیکرمیمحمد قزوینقزوین

قبولنستعلیقعباسکسماییفاطمه قزوینقزوین

قبولقبولشکستهغالمحسنمالکیهاشمقزوینقزوین

قبولقبولنستعلیقحسینمجیدیداود قزوینقزوین

قبولنستعلیقمحمد حسینمهدی پورحمیدقزوینقزوین



سایرقالبهاکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

نتایج
نام پدر نوع خطنام خانوادگیشعبهاستان نام

قبولنستعلیقمحمدمال حاجی آقاییمحمدحسنقزوینقزوین

-قبولنستعلیقایوبنجفیاباصلتقزوینقزوین

قبولنستعلیقسید هاشمنیک پیسیده آرزوقزوینقزوین

-نستعیلقعلی حسینبیک محمدیعلی اصغرقمقم

قبولقبولشکستهعلیتنهامحمدقمقم

قبولنسخاحمدثاراللهیزهراقمقم

قبولشکستهآقا ماشاءالهحجتی تبارحسنقمقم

قبولنسخنادعلیحسنکی ویسیمحمدقمقم

قبولنستعلیقتقیخلجابوالفضلقمقم

قبول-نستعلیقسید محمدرسولیسیدعلی اکبرقمقم

-قبولشکستهمحمدرضاسرائیمهدیقمقم

-نستعلیقعلیشریف زادهفائزهقمقم

قبولنستعلیقمحمدحسینشفاهیمنصورهقمقم

--نستعلیقغالمحسینصابرینعیمهقمقم

-شکستهناصرصادقیمرجانقمقم

قبولنستعلیقجاسمضیغمیمحمدقمقم

قبولقبولنستعلیقسید مصطفیعلویعبدالمحمد قمقم

--نستعلیقمحمودفتاح زاده نجم آبادیرحمانقمقم

-نستعلیقیدالهمحمدیطاهرهقمقم

--نستعلیقابوالحسنمزارعیسیدحسینقمقم

قبولقبولشکستهعبدالمجیدمطلبیشهرامقمقم

-نستعلیقناصراخالقی ویداسنندجکردستان

قبولنستعلیقامینرحیمیهوشیار سنندجکردستان

--شکستهنعمت الهعلیدیمهنوشسنندجکردستان

قبولنستعلیقمحمدفتحیجمیلسنندجکردستان

--نستعلیقعبدالهقانعیاقبالسنندجکردستان

قبولقبولنستعلیقابراهیمکریمیانیاسرسنندجکردستان

-شکستهعبدالهمحمدیکامبخشسنندجکردستان

--نستعلیقاسمعیلمنصوریصالح الدین سنندجکردستان

قبولنستعلیقنصرالهناصریبهروزسنندجکردستان



سایرقالبهاکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

نتایج
نام پدر نوع خطنام خانوادگیشعبهاستان نام

قبول-نستعلیقعباسرجبی بهجتنفیسه رفسنجانکرمان

قبول-نستعلیقحسینشمسی پورحسنرفسنجانکرمان

قبولنستعلیقحسینمعظمیمحمدرضارفسنجانکرمان

-شکستهغالمحسینملکیحسینرفسنجانکرمان

-قبولشکستهعلیمیرزاییمحسنرفسنجانکرمان

قبولثلثمحمد تقینصرت آبادیزهرهرفسنجانکرمان

قبولنستعلیقرضایزدی نژادحیدر رفسنجانکرمان

قبول-نستعلیقرمضانآقاباباییعلی اکبرکرمانکرمان

--نستعلیقمجیدآقامحمدحسنیسمیه کرمانکرمان

-شکستهعلی اکبرپسرک لوجوادکرمانکرمان

-نستعلیقعلیپورغالمرضاسیمینکرمانکرمان

-نستعلیقاکبرپورمحمودزادهحسینکرمانکرمان

-قبولشکستهمحمودحسین رضاییمنیژهکرمانکرمان

قبولنستعلیقعلیدهدشتیجوادکرمانکرمان

--نستعلیقغالمحسینرشیدیعلیرضاکرمانکرمان

قبولقبولنستعلیقمحمدحسینروح اللهیامیرحسینکرمانکرمان

-شکستهمهدیطالبیانامیرکرمانکرمان

--نستعلیقمهدیطهرانی زاده کرمانیمحمدحسینکرمانکرمان

قبولشکستهحمیدرضاعلینقیسعیدکرمانکرمان

قبول-شکستهبیگ میرزامرادیعلیرضاکرمانکرمان

قبولنستعلیقرضامقیمی زادهپارساکرمانکرمان

قبول-نستعلیقاسماعیلمهدی زادهسیدحسینکرمانکرمان

-قبولنستعلیقعلیمیرزایی بادیزیمحمدکرمانکرمان

قبولنستعلیق قربانعلی ابراهیمیمرتضی کرمانشاه کرمانشاه 

قبولنستعلیق خیر الهاوحدی میرصابر کرمانشاه کرمانشاه 

--نستعلیق مراد رجبی مرضیه کرمانشاه کرمانشاه 

-قبولنستعلیق علی اکبر رحمانی حیدر کرمانشاه کرمانشاه 

--نستعلیق صحبت اله رضایی مسلم کرمانشاه کرمانشاه 

--شکسته تقی  عظیم زاده مهدی کرمانشاه کرمانشاه 

قبولنستعلیق حسین علی فرودی ابراهیم کرمانشاه کرمانشاه 



سایرقالبهاکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

نتایج
نام پدر نوع خطنام خانوادگیشعبهاستان نام

-نستعلیق عزت اله گردکانه زهره کرمانشاه کرمانشاه 

--شکسته امید علی لطفی شادمان ناهید کرمانشاه کرمانشاه 

--نستعلیق فتح اله میری جوهر کرمانشاه کرمانشاه 

قبولقبولنستعلیق سعید نجف زاده رضا کرمانشاه کرمانشاه 

قبولنستعلیق امین اله نجفیان حجت کرمانشاه کرمانشاه 

-نستعلیقغالم حسیناصلی نیاصدراله یاسوجکهگیلویه و بویراحمد

قبولنستعلیقعلی سیناحمیده نسبزهرا یاسوجکهگیلویه و بویراحمد

قبولنستعلیقنصر الهرضایینورمحمد یاسوجکهگیلویه و بویراحمد

-نستعلیقمصطفیمظاهر پورامینیاسوجکهگیلویه و بویراحمد

قبولشکسته احمدمیرزا زاده قشقاییمهدی یاسوجکهگیلویه و بویراحمد

قبولقبولنستعلیقامینابراهیمیپریساگرگانگلستان

قبولنستعلیقعلی اکبرتمسکنیمحمدرضاگرگانگلستان

قبولنستعلیقامیرذبیحیحمیدرضاگرگانگلستان

قبولنستعلیقعبدالحسینروشنیمحسنگرگانگلستان

قبولنستعلیقنعمت الهطاهریفاطمهگرگانگلستان

قبولقبولنستعلیقمحمدحسنکمالیساراگرگانگلستان

--نستعلیقحسینوثوقیحسنگرگانگلستان

-قبولشکستهکیومرثذوالفقاریفروغآستانه اشرفیهگیالن

قبولقبولشکستهسیدهادیرهبرکوملهآمنهآستانه اشرفیهگیالن

-شکستهعلیصادق نیا آستانهمحمدرضاآستانه اشرفیهگیالن

قبولقبولشکستهاسماعیلعابدینیعلیآستانه اشرفیهگیالن

-قبولشکستهعبدالهکیماسیمحمودآستانه اشرفیهگیالن

-شکستهحسنگلشنی گلباغیآمنهآستانه اشرفیهگیالن

قبولشکستهمسعودنبی چنانیمجیدآستانه اشرفیهگیالن

قبولقبولنستعلیقسیدآقاخانآقازادهسیدمحمدرشتگیالن

--نستعلیقسیاه اسحاقیداریوشرشتگیالن

قبولقبولنستعلیقبختیارپورارضیفردینرشتگیالن

-نستعلیقعلیخیراندیش زاده رضارشتگیالن

قبولنستعلیقعباسخراسانی آتیه رشتگیالن

قبولثلثعلیصحرانوردمصطفی رشتگیالن



سایرقالبهاکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

نتایج
نام پدر نوع خطنام خانوادگیشعبهاستان نام

قبولنستعلیقمحمدعلیقربانی فرجرشتگیالن

--نستعلیقمجتبیمیرزائینرگس رشتگیالن

--شکسته قربانعلی گونجی مهران رشتگیالن

قبولنستعلیقحاج علینظری مجید رشتگیالن

قبولقبولنستعلیقابراهیم همدم مومن علی رشتگیالن

قبولقبولنستعلیقغالمعلیاسماعیل زادهمریمالهیجان گیالن

قبولقبولنستعلیقمحمدرضابابایی صداقتحسینالهیجان گیالن

-قبولنستعلیقمحمدجانبزرگیبهرامالهیجان گیالن

-نستعلیقمحمدجوادپور احمدیمهدیهالهیجان گیالن

قبولقبولنستعلیقفرزادحسن پورنیماالهیجان گیالن

-قبولنستعلیقغالم حسنحسن پورحشمت الهیجان گیالن

-قبولشکستهسعرابرحمتیرضا الهیجان گیالن

-نستعلیقمجمدرنجبررضوانه الهیجان گیالن

قبول-نستعلیقحسنزائری مقدمگلبرگ الهیجان گیالن

-قبولنستعلیقابوعلیسمامیناصر الهیجان گیالن

--نستعلیقمحمدایرانپورمهدیهبروجردلرستان

-قبولشکستهمبارکذالنوریمعصومهبروجردلرستان

--نستعلیقعلی اکبرسعیدی زادهعلیرضابروجردلرستان

قبولقبولنستعلیقعلی شمس بیرانوندمحمدبروجردلرستان

قبولقبولنستعلیقسیدعلی اکبرطباطبائی صدرسیدوحیدبروجردلرستان

--شکستهعبدالرحمنقمرئیاناعظم بروجردلرستان

--نستعلیقکرم حسینگودرزیشیمابروجردلرستان

قبولنستعلیقیدالهمظفریهومنبروجردلرستان

قبولقبولنستعلیقجعفرمبشری نیاپیمانبروجردلرستان

--نستعلیقعزت الهمرادزاده روزبهانیمعصومهبروجردلرستان

قبول-نستعلیقاسدالهمعینی مهرمهدیبروجردلرستان

قبولنستعلیقعلیجانهمتی پورکاظم بروجردلرستان

قبولنستعلیقکریمیزدانیداودبروجردلرستان

قبولشکستهطیاربگپنجی پورسکینهخرم آبادلرستان

قبول-نستعلیقحسین رضاحسین پورپویاخرم آبادلرستان
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قبولقبولنستعلیقعیسیدرفشانحسنخرم آبادلرستان

قبولقبولنستعلیقیدالهرحمتیسیاوشخرم آبادلرستان

قبولشکستهجعفررحیمیانحسینخرم آبادلرستان

قبولقبولنستعلیقعباسرضاییکسری خرم آبادلرستان

قبولقبولنستعلیقسیدمسلمصالحی رادسیدعباسخرم آبادلرستان

قبول-ثلثشیخ رضافروهریسپهرخرم آبادلرستان

-نسختقیمهدویمحمدنبیخرم آبادلرستان

قبولقبولشکستهمحمد علیابراهیم نژادحسین ساریمازندران

قبولقبولنستعلیقکیامرزاسدیمحمد ساریمازندران

قبولنستعلیقعلی اکبربا اصلمحمد ساریمازندران

-قبولشکستهایرجبرجستهشمیم ساریمازندران

قبولقبولنستعلیقایرجبرجستهشمیم ساریمازندران

قبولقبولنستعلیقگداعلیحمزه زادهمهدیساریمازندران

-نستعلیقمحمد جانحمزه پورعسکریساریمازندران

قبولنستعلیقرمضانعلیحسین زادهحسین ساریمازندران

-شکستهحسنخسرویانمرضیهساریمازندران

--شکستهسیروسسودمند ارشدمهدی  سامانساریمازندران

قبولقبولنستعلیقسید اسماعیلصابریمیرجمال الدینساریمازندران

قبولنستعلیقسید محمودطالبی سنگدهیسید میثم ساریمازندران

قبولنستعلیقابراهیمظاهریفرزانه ساریمازندران

قبولنستعلیقحسینعلیعالیشاهمحمدرضاساریمازندران

قبولقبولنستعلیقسیروسفتحیعباسساریمازندران

--شکستهعباسفالح پورامیریمحمد ساریمازندران

--شکستهجعفرقریشیمرجانهساریمازندران

قبولنستعلیقمحب علیمحمدیمرضیه ساریمازندران

قبولقبولنستعلیقسبحانمشمولیحسین ساریمازندران

قبولنستعلیقعلیرضانصیرپوراعظمساریمازندران

-شکستهعلی محمدوحدت پناهمریم ساریمازندران

-قبولنستعلیقمحمدجعفراله کرممحمود خمینمرکزی

قبول-نستعلیقمحمدرفیعینویدخمینمرکزی
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قبولنستعلیقعلی اصغرسلیمیحدیثهخمینمرکزی

-قبولشکستهعلی اکبرضرغامیوحید خمینمرکزی

قبولقبولنستعلیقمجتبیفضائلیزهراخمینمرکزی

قبول-نسخیوسفعلیگودرزی فراهانیعلیخمینمرکزی

-نستعلیقعلی اکبرماهروییفرزانهخمینمرکزی

قبولنستعلیقحسینمرادی باستانیعلیرضاخمینمرکزی

-قبولنستعلیقجوادمحمدی نیکوحمیدرضا خمینمرکزی

-نستعلیقعلیرضانوریمهساخمینمرکزی

--نستعلیقعباسنامداریحسینخمینمرکزی

-قبولنستعلیقعلی حسینصفریحمیدرضابندرعباسهرمزگان

--ثلثحجت الهصادقپورمنوچهربندرعباسهرمزگان

قبول-شکستهروح الهانصاریمحمدتقیهمدانهمدان

قبولقبولنستعلیقاحمدبختیاری هفت لنگمحمودهمدانهمدان

قبولقبولنستعلیقمحمدرضاترابی یگانهپوریاهمدانهمدان

قبولقبولنستعلیقصاحبعلیجبرئیلیسعیدهمدانهمدان

-قبولنستعلیقاحمدچاوشیانسپیدههمدانهمدان

-نستعلیقسید جمالحسینیسیدبهاالدینهمدانهمدان

قبولنستعلیقعباسخلجیحامدهمدانهمدان

--نستعلیقحسن رضاسامیرحمنهمدانهمدان

--نستعلیقهوشنگشایانفاطمههمدانهمدان

قبولشکستهمحمد غالمیرحمانهمدانهمدان

قبولقبولشکستهعبدالهفرخیمحمدجوادهمدانهمدان

-نستعلیقشعبانفوالدیمحمدعلیهمدانهمدان

قبولقبولنستعلیقشکرالهفیلیمحمدهمدانهمدان

-نستعلیقابراهیمقنواتیجمشیدهمدانهمدان

--نستعلیقآقامعلیمهرابیمحمدنقیهمدانهمدان

قبولنستعلیقرزننعمتی اسعداحمدهمدانهمدان

قبولقبولشکستهمحمدعلی جمعانی تفتیحسینیزدیزد

-شکستهغالمرسولی مهرکورشیزدیزد

-نستعلیقعلی اکبرضرابیمحمدیزدیزد

قبولنستعلیقاحمدمرادیعباسیزدیزد

-نستعلیقعلی اصغرمعصوم زادهمحمدامینیزدیزد

-نستعلیقعلییوسفیمحمدیزدیزد


